PROTEIN SHAKE
LACTO ZERO

Uma dieta eficiente e saudável para gerenciamento de peso requer uma
alimentação equilibrada que ofereça níveis adequados de nutrientes.
O Protein Shake Lacto Zero Nutrata é um excelente suplemento alimentar, isento de
lactose que reúne em seus ingredientes, fontes de proteínas nobres,
carboidratos, vitaminas, minerais e fibras alimentares que ajudam no bom
funcionamento do organismo. Atuando como substituto parcial de refeições,
para você, que busca equilíbrio nutricional, uma vida saudável e bem estar de
forma natural.

adoçado com

Stevia e
Eritritol

ZERO

QUALIDADE

100%

LACTOSE

COMPROVADA

RICO em

VITAMINAS
C&E

MINERAIS

ZINCO & SELÊNIO

SABOR MAÇÃ VERDE

Ingredientes sabor maçã verde: Peptídeos de colágeno, polidextrose,
albumina, farinha de arroz, proteína isolada de soja, frutooligossacarídeo,
polpa de maçã (Pyrus malus L.), aroma idêntico ao natural de maçã
verde (flavorizante), ácido cítrico (acidulante), carboximetilcelulose
(espessante), mix de vitaminas e minerais [vitamina C (ácido ascórbico),
vitamina E (acetato de tocoferol), zinco (sulfato de zinco), selênio
(selenito de sódio)], dióxido de silício (antiumectante), goma xantana
(espessante), eritritol e glicosideo de esteviol (edulcorantes), corantes
amarelo tartrazina e azul brilhante.

Sabor maçã verde
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (02 colheres dosadoras)
Valor energético
113kcal = 472kJ
Carboidratos
12g
Proteína
15g
Gorduras totais
0,6g
Fibra alimentar
8g
Vitamina C
13,5mg
Vitamina E
3mg d-alfa-tocoferol (4,47UI)
Zinco
2,1mg
Selênio
10,2mcg
Sódio
140mg

ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA E OVO.

% VD(*)
6%
4%
30%
1%
32%
30%
30%
30%
30%
6%

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans
e fibra alimentar. (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta
de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.

NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM ASPARTAME

Modo de preparo: Diluir 30g (02 colheres dosadoras) em 200 ml de
água.
Sugestão de uso: Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme
orientação de nutricionista ou médico.
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME
RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE AGOSTO DE 2010.
“Este produto não deve ser usado na gestação, amamentação e
por lactentes, crianças e idosos, exceto por indicação de médico ou
nutricionista. ”
“Ao consumir este alimento aumentar a ingestão de água. ”
“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu
consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. ”
CÓD.

PRODUTO

PORÇÃO

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

44-44

PROTEIN SHAKE LACTO
ZERO

400 g

400 g

0,480 Kg

6,160 kg

7898599210732

17898599210739

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
119 x 98

300 X 190 X 240

2106.90.30

12

